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Abstract:

Purpose: The purpose of this study is to investigate the process of formation of the Sanandaj Al-

liance School, how its administrators interfered in the affairs of the Jewish community of the city, 

and the responses they received from the Jewish congregation and local authorities.

Method and Research Design: Archival and library resources were examined for collecting and 

analysis.

Findings and conclusion: The school was founded upon repeated request of the Jewish com-

munity of Sanandaj the Universal Jewish Alliance (Alliance of Israel) as the community found 

traditional Jewish education weak in contion with the Christian community of the city. The school 

administrators, however, were keen, apart from education, to interfere in the political affairs of the 

Jewish community.  
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چڪیده:

هدف: بررسی روند شکل گیری مدرسۀ آلیانس سنندج، عملکرد مدرسه در امور داخلی یهودیان و واکنش های 

جماعت یهودیان و دستگاه های قدرت محلی به این موضوع.

روش / رویکرد پژوهش: گردآوری اطالعات به روش کتاب خانه ای مبتنی بر سندپژوهی انجام شده است؛ 

بررسی و تبیین اطالعات هم به شیوۀ توصیفی-تحلیلی انجام شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: شعبۀ آلیانس اسرائیلیت سنندج درنتیجۀ عواملی چون ضعف نظام آموزش سنتی 

یهودیان، رقابت های فرهنگی یهودیان با مسیحیان، درخواست های مکرر یهودیان از آلیانس و درنهایت 

تالش اتحاد جهانی یهود (آلیانس اسرائیلیت انیورسال) برای گسترش شعبه های ایالتی شکل گرفت. مدیریت 

آلیانس سنندج، عالوه بر آموزش، به مداخله در امور سیاسی یهودیان منطقه هم تمایل داشت؛ که این 

موضوع واکنش های متفاوتی را درپی داشت.

واژگان کلیدی: کردستان؛ سنندج؛ قاجار؛ یهودیان؛ نظام آموزشی؛ آلیانس اسرائیلیت.
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1. مقدمه
سنندج مرکز ایالِت کردستاِن اردالن از دورۀ صفوی محل استقرار اقلیت های دینی اعم از 
یهودیان و مسیحیان بود. از اواخر دورۀ صفوی و در سراسر حکومت قاجار، تنوع مذهبی 
این شهر، توجه هیئت ها و گروه های تبلیغی و تبشیری و حتی نهادهای غیرمذهبی اروپایی را 
به خود جلب کرد و بسیاری از آن ها با اهداف تبلیغی و برخی نیز با هدف عرضۀ خدمات 
فرهنگی به هم کیشان خود در آنجا حضور پیدا کردند. یکی از مهم ترین این نهادها، نهاد 
آلیانس اسرائیلیت انیورسال بود که در قرن نوزدهم میالدی با اهداف جهانی در پاریس شکل 
گرفت. بخشی از برنامه های این نهاد، رسیدگی به امور یهودیان و دگرگونی زندگی اجتماعی 
و فرهنگی آنان بود. آلیانس پس از ورود به ایران ایاالت و والیاتی را که بخشی از جمعیت 
آن ها یهودی بود یکی پس از دیگری تحت پوشش قرار داد. نهاد مذکور که رویکردی 
عرفی داشت در آستانۀ شکل گیری دولت مشروطه، در بسیاری از شهرهای دارای اقلیت 
یهودی شعبه زد. در این مدارس، عالوه بر یهودیان، فرزندان برخی از خانواده های مسلمان 
نیز تحصیل می کردند. در همین زمان، نهاد آلیانس اسرائیلیت در سنندج نیز نفوذ پیدا کرد و 
پس از مدتی با کمک یهودیان آنجا، شاخۀ آلیانس سنندج نیز تأسیس شد. گردانندگان مدرسۀ 
آلیانس این شهر، عالوه بر آموزش، رفته رفته به دخالت در امور والیتی و سیاسی یهودیان نیز 

رغبت نشان دادند؛ موضوعی که با واکنش های متفاوتی روبه رو شد.

پرسش های پژوهش

روند شکل گیری مدرسۀ آلیانس سنندج چگونه بوده است؟
عملکرد عوامل مدرسه در امور داخلی یهودیان چگونه بوده است؟

واکنش جماعت یهودیان و دستگاه های قدرت محلی به دخالت عوامل مدرسه در امور 
داخلی یهودیان چگونه بوده است؟

ارزیابی منابع و پیشینۀ پژوهش

در بررسی موضوع پژوهش از چند دسته منبع می توان بهره گرفت.
تاریخ های رسمی و سفرنامه ها: در این دسته از منابع، هرچند دربارۀ یهودیان، مشاغل 
به  به طور خاص  این گزارش ها  آمده است، ولی در  و آداب ورسوم آن ها گزارش هایی 
مدارس آلیانس اسرائیلیت به عنوان پایه گذار نظام آموزشی نوین در میان یهودیان ایران، 
روند شکل گیری شاخه های ایالتی و نیز عملکرد آن ها به ویژه در ایالتی چون کردستان، 

اشاره چندانی نشده است.

پرستو مظفری
محسن رحمتی
 جهانبخش ثواقب
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اسناد آرشیوی: بخشی از این منابع در ایران و برخی در آرشیوهای کشور فرانسه 
اسناد آرشیوی  پراکنده است. در پژوهش حاضر  آلیانس-  نهاد  -خاستگاه شکل گیری 
وزارت امورخارجه و سازمان اسناد ملی ایران مبنا قرار گرفته است و خأل اسناد آرشیو 
فرانسه با استفاده از آثاری که برمبنای اسناد آنجا نگارش شده اند جبران شده است. برای 
نمونه هما ناطق )1375( از پیشگامان پژوهش در این زمینه برمبنای اسناد آرشیوهای 

فرانسه، بوده است. غفاری )1368( نیز در اثر خود بر همین منوال رفته است.
خاطرات یهودیان: ازجمله خاطرات خلیلی )2004( از یهودیان ُکردِ دانش آموخته 
از مدرسۀ آلیانس سنندج؛ خاطرات الیاس اسحقیان )2010(1 از معلمان برخی از شعبات 
آلیانس در ایران؛ و خاطرات حاخام یدیدیا شوفط از رهبران جامعۀ مذهبی یهودیان ایران 

2.)2001(
پژوهش های جدید نویسندگان یهود که به اسناد عبری توجهی داشته اند؛ ازجمله 

حبیب لوی )1339(.
دربارۀ پیشینۀ پژوهش باید اشاره کرد که تحقیقات جدید عموماً شکل گیری آلیانس 
ایاالت و  نهاد در  این  ایران را به صورت کلی بررسی کرده اند و دربارۀ شاخه های  در 
والیات مختلف ایران ازجمله کردستان به جزئیات نپرداخته اند. برای نمونه قاسمی پویا 
)1377( در اثر خود به آلیانس در ایران و ازجمله در کردستان اشاره کرده، ولی فقط به 
نام و زمان تأسیس مدرسۀ آلیانس اکتفا کرده است. غفاری )1368( نیز عالوه بر توجه به 
پراکندگی جغرافیایی اقلیت های دینی و پیدایش نهادهای فرهنگی فرانسوی هم چون آلیانس 
اسرائیلیت، در خالل مباحث خود، نگاهی محدود به شعبۀ آلیانس سنندج دارد. برخی از 
پژوهش های دیگر نیز که مشخصاً با محوریت آموزش یهودیان به نگارش درآمده اند، توجه 
چندانی به سنندج نداشته اند. برای نمونه، نعمتی و ادوای )1392( در مقالۀ خود به صورت 
کلی و بدون تمرکز بر یک منطقۀ معین به موضوع آموزش یهودیان از قاجار تا پهلوی 
پرداخته اند. سلطانیان )1389( در بخشی از مقالۀ خود به نهاد آموزشی آلیانس اسرائیلیت 
گریزی زده است. سادات بیدگلی )1396( هم طی مقاله ای منحصراً اطالعاتی دربارۀ آلیانس 

کاشان ارائه داده است که با موضوع مقالۀ حاضر هم خوانی ندارد.
پژوهش حاضر، متفاوت از پژوهش های مذکور با تکیه بر برخی از اسناد آرشیوی، بر 
روند شکل گیری مدرسۀ آلیانس اسرائیلیت و عملکرد آن در جغرافیای شهر سنندج در بازۀ 

زمانی 1319-1328ق متمرکز شده است.

1. خاطرات حاخام الیاس اسحقیان، 
به کوشش آقای گوئل کهن با عنوان 
»همراه با فرهنگ« در لس آنجلس 

منترش شده است.
2. -خاطرات حاخام یدیدیا شوفط 
به کوشش آقای گوئل کهن با عنوان 
»بر بال خرد« در لس آنجلس منترش 

شده است.

شــکل گیری و عملکرد مدرســۀ 
آلیانس...
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2. ظهور نهاد آلیانس ارسائیلیت در ایران
مدارس آلیانس اسرائیلیت ایران، مدارسی فرانسوی زبان و شاخه ای از »آلیانس اسرائیلیت 
انیورسال«1 )اتحادیۀ جهانی یهود( بودند. این نهاد را آدولف کرمیو با همراهی چند روشنفکر 
یهودی، با هدف مقابله با یهودستیزی در سراسر جهان، همدردی با یهودیان و رسیدگی به 
مشکالت آنان، در سال 1860م/1276ق در پاریس تشکیل دادند )ناطق، 1375، ص115(. 
بانیان این نهاد آزادی خواهانی پایبند به دستاوردهای انقالب فرانسه بودند که بنابر اصل آزادی 
اعتقاد، حقوق یهودیان را به رسمیت می شناختند. نخستین اقدامات کرمیو برای ایجاد نهادهای 
آموزشی در ایران، به جریان یکی از سفرهای ناصرالدین شاه به فرنگ و سال 1873م/1290ق 
بازمی گردد. کرمیو و همراهانش در دیدار با ناصرالدین شاه، ضمن تشریح وضعیت ناگوار 
یهودیان ایران، از او خواستند اجازه دهد آلیانس -همان گونه که در بسیاری از کشورهای 
عرب، خاورمیانه و شمال آفریقا فعالیت می کند- یک رشته مدارس برای دانش آموزان یهودی 
ایران برپا کند تا اتباع یهود ازطریق آموزش با »وظایفی که درقبال وطن و پادشاه خود دارند 
آشناتر شوند« )همراه با فرهنگ ، 2008، صص 27-28( و نیز »عمل دخول تمدن در ایران 

انجام و خدمتی به این مملکت صورت گیرد« )لوی، 1339، ج3، ص777(.
طبق آمار منابع یهودی، اواخر قرن نوزدهم حدود پنجاه هزار یهودی در ایران زندگی 
می کردند که از غرب تا شرق و از شمال تا جنوب ایران پراکنده بودند. وضع اجتماعی، 
اقتصادی و حقوقی یهودیان در دورۀ قاجار مناسب نبود )دیوالفوا، 1371، ص197(. متولیان 
آلیانس با هدف بهبود این وضعیت، نظر ناصرالدین شاه را جلب کردند و از او برای حمایت 
از نهضت مدرسه سازی یهودیان در ایران وعده گرفتند. هم چنین دولت ایران متعهد شد تا 
محل مناسب و معلم درس فارسی در اختیار این مدارس قرار دهد و چهار نفر از جوانان 
یهودی ایرانی )13 تا 15( ساله را برای ادامۀ تحصیل به پاریس اعزام کند تا با هزینۀ نهاد 
آلیانس آموزش های الزم را برای مدیریت مدرسه در ایران فراگیرند )همراه با فرهنگ ، 2008، 
ص29(. باوجود این توافق، شکل گیری شعبۀ آلیانس اسرائیلیت در ایران بیش از یک ربع قرن 

به تأخیر افتاد و درنهایت هشت سال پیش از انقالب مشروطه به وقوع پیوست.
سال 1898م/1316ق آلیانس پاریس، ژوزف کازس2 رئیس مدرسۀ آلیانس بیروت 
را به ایران فرستاد تا با جلب نظر شاهنشاه ایران )مظفرالدین شاه(، نخستین شعبه از 
رشته مدارس خود را در تهران تأسیس کند )اوبن، 1362، ص208؛ نتصر، 1996، ج3، 
ص277(. با راه اندازی مدرسۀ تهران، به تدریج شعباتی در شهرهای همدان و اصفهان 
نیز شکل گرفتند. پس از این نواحی، سنندج و شیراز نیز به دلیل اقلیت یهودی خود جزء 

نخستین شهرهایی بودند که توجه آلیانس را به خود جلب کردند.
1. Alliance Israélite Universelle.

2. Joseph Cazes.

پرستو مظفری
محسن رحمتی
 جهانبخش ثواقب
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3. وضعیت اجتامعی و اقتصادی و فرهنگی یهودیان سنندج در آستانۀ 
تأسیس مدرسۀ آلیانس

پس از بنیان شهر سنندج در سال 1046ق )مردوخ، 1379، ص332( جمعیتی از یهودیان 
جاذبه های  و  اقلیمی  شرایط  جغرافیایی،  موقعیت  به دلیل  زاگرس  رشته کوه های  بومی 
اقتصادی این شهر به سوی آن مهاجرت کردند و ساکن آن شدند. عالوه بر سنندج، سقز، 
بانه، گروس )لوی، 1339، ج3، ص807(، کامیاران و روانسر1 نیز جمعیتی از یهودیان را در 
خود جای دادند. کردهای مسلمان، یهودیان را به سبب پیروی از دین حضرت موسی )س(، 
موسایی می خواندند. یهودیان، در انجام آداب ورسوم مذهبی، در عبادتگاه های )کنیسه های( 
خویش آزادی کامل داشتند. آنان در هر شهر، برای دفن امواتشان، قبرستان مخصوص به 
خود داشتند که بومیاْن آن را تپۀ موسی ییه کان2 می خواندند )احمدی آیین، )موسی ییه کان 
سنندج(، 1397/9/20(. این جماعت، طبق شرع اسالم عالوه بر پرداخت مالیات به پرداخت 
جزیه نیز ملزم بودند. سرپرستی امور )مالیات، جزیه و...( و نیز محاکمات یهودیان، با 
نظارت دستگاه قدرت محلی اغلب به یکی از بزرگان محلی کردستان واگذار می شد؛ ولی 
پس از شکل گیری نهاد کارگزاری در کردستان، حل وفصل »امور ملل متنوعه« از جمله 

یهودیان با کارگزاری بود )استادوخ، 1325، ک16، پ11، 19(.
پوالک، طبیب مخصوص ناصرالدین شاه، دربارۀ مشاغل یهودیان می گوید: »گذران 
زندگی آن ها اغلب با ابریشم بافی و جواهرسازی است. الکل، عرق، شراب، آمونیاک، 
اسیدکلریدریک، اسیدسولفوریک و اسیدنیتریک درست می کنند و در علم شیمی خبره اند؛ 
به همین دلیل در کار ضرب سکه وجودشان بسیار مغتنم است و کارهای فنی این هنر را 

مباشرت می کنند. بسیاری از آنان نیز اطبای معتبری هستند« )پوالک، 1368، ص28(.
یهودیان غرب ایران بیشتر در کار تجارت بودند و با یهودیان بغداد روابط تجاری 
خوبی داشتند. گاه بازرگانان یهودی از بغداد می آمدند و در نواحی غربی ازجمله در 
کرمانشاه ساکن می شدند )رابینو، 1391، ص38(. بخش اعظمی از تجارت کرمانشاه و 
همدان در دست یهودیان این مناطق بود. تریاک، روده، پشم و سنگ گوگرد ازجمله 
محصوالت صادراتی مناطق مذکور بود )گروته، 1369، ص186(. یهودیان کردستان اگرچه 
در تجارت حضور داشتند، ولی چندان موفق نبودند. آنان هم چون یهودیان ترکمنستان 
شغل طبابت را منحصراً در اختیار داشتند و »نخستین پزشکان و داروفروش های سنندج از 

یهودیان بودند« )ایازی، 1371، ص276(.
یهودیان سنندج در کوی مستقلی موسوم به کوی موساییه کان )موسی ها( واقع در محلۀ 
بازار اقامت داشتند )احمدی آیین، )موسی ییه کان سنندج(، 1397/9/20(. سفرنامه نویسانی 

1. در عهد قاجار کردستان به مرکزیت سنندج 
دارای هفده تا هیجده بلوک تابع بود، مانند 
سقز، بانه، بیجار، جوان رود و... که همگی 
ازنظر سیاسی و اداری تابع والی نشین اردالن 

بودند.
2. موسی ییه کان تلفظ واژۀ کردی موسی ها 

است.
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که از اوایل دورۀ قاجار تا ظهور دولت مشروطه از سنندج دیدار کرده اند، آمار جمعیت 
یهودیان را به تفصیل ذکر کرده اند. برای نمونه، ریچ در اوایل دورۀ قاجار یعنی مقارن با سال 
1820م/1235ق، تعداد خانوارهای یهودی ساکن سنندج را دویست خانوار ذکر کرده است 
)ریچ، 2002، ص198(. اعضای هیئت روسی به ریاست مسیو چریکوف -که در سال 
1851م/1267ق در سنندج حضور یافتند- ضمن طراحی نقشۀ شهر و ارائۀ اطالعاتی از 
آثار و اماکن آن، در برآوردی، جمعیت شهر را ده هزار نفر عنوان کردند که حدوداً 600 
نفر آن ها یهودی بودند که در قالب 100 خانوار قرار داشتند )چریکوف، 1379، ص189؛ 
مهریار، 1378، ص195(. اوایل دورۀ مشروطه، یکی از نمایندگان آلیانس، شمار یهودیان 

سنندج را 480 خانوار معادل 1900 نفر ذکر کرده است )لوی، 1339، ج3، ص807(.
یهودیان سنندج و دیگر شهرهای کردستان نیز مانند سایر اهالی منطقه به زبان کردی 
سخن می گفتند. یهودیان عالوه بر کردی، به گویشی دیگر موسوم به »هوالئوال«1 )به معنای 
»واژۀ سادۀ یهودی«( نیز سخن می گفتند که اگرچه ریشه در زبان باستانِی »آرامی«2 داشت، 
نوآرامی  گویش های  قوی ترین  از  و  بود  کردی  و  عبری  فارسی،  واژه های  از  سرشار 
یهودیان کردتبار امروزی است. کردان ایرانی، این گویش را »لی شانا اخنی« یعنی »زبان ما« 

می نامیدند. است )همراه با فرهنگ ، 2008، صص 221-220(.
برخالف روابط غیردوستانۀ مسلمانان شهرهای دیگر با یهودیان ایرانی، گزارش ها 
حاکی از آن است که در سنندج نوعی از دمکراسی اجتماعی بر فضای روابط اجتماعی و 
ارتباطات رسمی مسلمانان با غیرمسلمانان حاکم بوده است. خاخام اسحقیان -که مدیریت 
مدارس آلیانس چندین شهر مختلف را در کارنامۀ خود دارد- در این زمینه می گوید: 
برخالف »سایر مسلمانان شهرهای دیگر، روابط کردهای سنی مذهب سنندج با یهودیان، 
به مراتب بهتر و دوستانه تر بود و تحقیر و توهین یهودیان که در تاریخ سیصدسالۀ اخیر در 
بسیاری از شهرهای ایران وجود داشته است در این شهر وجود نداشت« )همراه با فرهنگ، 

2008، ص266(.
یهودیان این منطقه هم چون دیگر یهودیان ایران از لحاظ فرهنگی و آموزشی وضع 
مطلوبی نداشتند و آموزش در میان آن ها اغلب محدود به آموزش های سنتی و مکتب خانه ای 
بود )لوی، 1339، ج3، ص807(. سال های نزدیک به رخداد انقالب مشروطه، با شروع 
فعالیت رسمی نهاد آلیانس در ایران مصادف شد و این نهاد می رفت تا یهودیان نواحی 
مختلف ایران ازجمله یهودیان سنندج را وارد مرحله ای نوین از حیات فرهنگی، اجتماعی 
و حتی سیاسی کند. در بازۀ زمانی مذکور یکی از نخستین شعبات مدرسۀ آلیانس در والیت 

کردستان به مرکزیت سنندج راه اندازی شد.
1. Hulaula
2. Aramic
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به آن خواهیم  ادامه  آلیانس در سنندج دالیلی داشت که در  نهاد  تسریع حضور 
پرداخت.

4. علل پیدایش مدرسۀ آلیانس ارسائیلیت سنندج
بی تردید در شکل گیری هر رخداد سیاسی، اقتصادی، مذهبی و فرهنگی، مجموعه ای از 
عوامل تأثیرگذارند. برپایۀ این توضیح، شکل گیری مدرسۀ آلیانس سنندج به عنوان رخدادی 

فرهنگی معلول چندین عامل مهم ازقرار زیر بود:

4. 1.  واکنش یهودیان به آموزش سنتی و مکتب خانه ای
پیش از دورۀ قاجار و در دوران حاکمیت صفویان، آموزش در میان یهودیان ایران در مدارس 
سنتی-مذهبی متمرکز بود که در اصطالح یهودیان به آن )یشیوا(1 می گفتند. این نهاد در شناخت 
و توسعۀ الهیات یهود طی تاریخ چندهزارسالۀ آن اهمیت و نقشی عمده داشت و به اورشلیم 
و مراجع دینی بغداد وابستگی زیادی داشت. با گسترش نفوذ مسیحیان و حمایت شاه عباس از 
آنان، مدارس سنتی-مذهبی )یشیوا( رفته رفته تضعیف شد تا جایی که در آستانۀ شکل گیری نهاد 

آلیانس در ایران به مکتب خانه های کوچکی منحصر شده بود )کهن، 2010، صص 97-96(.
یهودیان مناطق مختلف ایران، مکتب خانه های خود را خانه مال یا مالخانه می نامیدند. 
یهودیان شیراز به مکتب خانه، کوتوخونه می گفتند )نتصر، 1996، ج1، ص116(. هدایت 
و سرپرستی این خانه مالها در دست خاخام، یا همان روحانیون محلی یهودی بود )لوی، 
1339، ج3، ص807(. کردهای کرمانشاه و کردستان به روحانیون محلی یهود خلیفه 

می گفتند )ایازی، 1371، ص20(.
آموزش در مکاتب یهود به زبان عبری و در حد تعالیم مقدماتی ازجمله خواندن 
شرعیات و قرائت متون دینی مانند تورات، و نمازهای سه گانۀ روزانه )تفیال( بود )همراه با 
فرهنگ ، 2008، ص228(. یهودیان بدین شکل زبان عبری کالسیک را برپایۀ نثر توراتی و 
سایر کتب مقدسه فرامی گرفتند. خواندن و نوشتن نیز با حروف عبری انجام می شد و در 
برخی مکتب ها زبان فارسی با حروف عبری »خط فارسی هود )فارسی-یهودی(«2 نوشته و 

آموزش داده می شد )کهن، 2010، ص97(.
شاگردان مکاتب یهودی را عمدتاً پسران 4 تا 13ساله تشکیل می دادند. شمار دختران 
در مکتب خانه های یهودی، هم چون مکتب خانه های مسلمانان اندک بود. تفکرات سنتی 
غالب که سوادآموزی را برای دختران الزم نمی دانست و کمبود یا نبود معلم زن از عوامل 

منع حضور دختران در مکتب خانه ها بود.
1. Yeshiva

1. Farsīhūd (Farsī-yahūdi)
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اگرچه در بیشتر مناطق امکان ادامۀ تحصیل برای دانش آموختگان یهودی فراهم نبود، 
ولی در میان یهودیان ساکن غرب ایران، وضعیت اندکی متفاوت تر بود. ساکنان نواحی 
غربی، به سبب پیوستگی خاک، مراودات نزدیکی با عثمانی داشتند. گروته در دیدار از 
یهودیان همدان می گوید: »بین یهودیان همدان و بغداد از دیرباز روابط خویشاوندی و 
تجاری برقرار بوده است« )گروته، 1369، ص186(. بخشی از یهودیان همدان در سال های 
بعد، به دلیل افزایش جمعیت به سنندج و بیجار مهاجرت کردند )گروته، 1369، ص193(. 
یهودیان در جریان روابط خود با بغداد متأثر از فضای فرهنگی آنجا فرزندان خود را برای 

آموزش های دینی در سطوح باالتر به بغداد روانه می کردند.
در دورۀ قاجار کیفیت مکاتب سنتی یهودی از مکتب خانه های مسلمانان پایین تر بود. 
مدارس علوم دینی اسالمی اغلب موضوعات پیچیده ای را به طالب می آموختند که در 
مکتب خانه های یهودی از آن خبری نبود. منابع یهودی معتقدند، یهودیان ایران، پیش از 
پیدایش مدارس آلیانس، وضعیت آموزشی مطلوبی نداشته اند. آن ها دلیل این عقب ماندگی 
فرهنگی و آموزشی را کیفیت پایین سطح زندگی و محرومیت یهودیان از پاره ای از حقوق 
اجتماعی ذکر کرده اند )امیر، 2014، ج2، ص427(. شکل گیری مدرسۀ آلیانس در ابتدا 
واکنشی به کاستی ها و نواقص شیوۀ آموزش سنتی یهودیان بود. آلیانس در ادامه ازطریق 
توسعۀ آموزش نوین در میان یهودیان و افزایش سطح آگاهی آنان، برآن شد تا وضعیت 

حقوقی و کیفیت زندگی اجتماعی یهودیان را بهبود بخشد.

4. 2.  رقابت فرهنگی و آموزشی یهودیان با مسیحیان
در دورۀ قاجار، عالوه بر مسلمانان و یهودیان، جمعیتی از مسیحیان نیز در سنندج ساکن 
بودند. متون محلی از این تنوع مذهبی به »ملل متنوعه« یاد کرده اند )سنندجی، 1375، 
ص17(. چریکوف )از سیاحان دورۀ قاجار( در بازدید از سنندج، به خوبی این گوناگونی 
را به تصویر کشیده و به رقابت و اختالف یهودیان با مسیحیان در عرصه های مختلف 
اشاره کرده است )چریکوف، 1379، ص189(. به نظر می رسد که از اواخر دورۀ ناصری 
رقابت یهودیان و مسیحیان بر سر مسائل فرهنگی و آموزشی نمود بیشتری داشته است. 
زمانی که مسیحیان با هزینه های شخصی مدرسه و کلیسا تأسیس کردند و معلم-کشیش از 
موصل استخدام کردند )استادوخ، 1331، ک25، پ38، 9(، یهودیان نیز به تکاپو افتادند. 
این رقابت، به دنبال ورود میسیونرهای کاتولیک به عرصۀ آموزش مسیحیان و شکل گیری 
مدرسۀ الزاریستی سنندج به اوج رسید. مدرسۀ مذکور در سال 1311ق به سبک نوین 

تأسیس شد )ناطق، 1375، صص 204-203(.
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برای  را  شکل گیری مدارس جدید مسیحی، ضعف شیوۀ آموزش مکتب خانه ای 
یهودیان آشکار کرد و ازطرفی به زنگ خطری برای آنان تبدیل شد. مسیحیان پروتستان 
که تحت حمایت انگلیسی ها و آمریکایی ها بودند به موازات تبلیغات گسترده در ایران 
برای جلب یهودیان به مسیحیت، به ایجاد مدرسه در میان محله های یهودیان پرداختند. 
نمونه هایی از این مدارس در شهرهای گوناگون مثل تهران، اصفهان، یزد همدان، شیراز، 
سنندج و... برپا شد که مدرسۀ »نور صداقت« تهران ازجملۀ آن ها بود )خاطرات الیاس 

اسحقیان، 2008، ص32(.
یکی از سیاست های گردانندگان رشته مدارس مسیحی، حمایت مالی و توزیع کاال و 
پول در میان خانواده های فقیر و کم بضاعت یهودی بود تا آنان را به نام نویسی فرزندانشان 
در این مدارس ترغیب کنند. عالوه براین، آن ها زبان عبری را هم در فهرست مواد آموزشی 

مدرسه گنجاندند )نتصر، 1996، ج1، 121-120(.
روحانیون یهودی از حضور فعال مسیحیان و تبلیغات آنان واهمه داشتند. ترس از 
انحرافات دینی کودکان یهودی و تضعیف باورمندی توحیدی آنان، ناخواسته یهودیان را به 
عرصۀ رقابت فرهنگی با مسیحیان کشاند. این دل مشغولی حس مشترک همۀ جامعۀ پراکندۀ 
یهودیان ایران بود. یهودیان نواحی مختلف ازجمله سنندج، راه غلبه بر این دغدغه را توجه به 
آموزش نوین می دانستند. در آن زمان تنها ناجی برای برون رفت از این بن بست فرهنگی، نهاد 
آلیانس بود تا یهودیان را به جایگاه برابر یا حتی برتر از مسیحیان برساند. ازاین رو زمانی که 
این نهاد در ایران نفوذ کرد و شاخه های ایالتی خود را گشود، در کانون های فعال مسیحیان 
)کاتولیک ها و پروتستان ها( در نواحی ارومیه، اصفهان، تهران، همدان و... زیاد از آن استقبال 
نشد. ناطق اشاره می کند که این وضعیت در سنندج نیز حاکم بود؛ چنان که »فرانسویان و 
آمریکایی ها، نهادهای یهودی را رقیبی خطرناک در آنجا تلقی می کردند«. زمانی که مدرسۀ 
آلیانس اسرائیلیت سنندج راه اندازی شد، سرپرست هیئت میسیونرهای کاتولیک سنندج از آن 
بانام »خطر بزرگ« یاد کرد. او در گزارش خود برای سرپرست کاتولیک های تهران می نویسد: 
»شمار یهودیان در شهر زیاد است. آنان مدرسۀ بزرگی گشوده اند و همه، زبان را در آن 

می آموزند و این خطر بزرگی برای عیسویان است« )ناطق، 1375، ص145(.

4. 3.  روابط یهودیان سنندج با بغداد و آشنایی با خدمات آلیانس از نزدیک
پیشتر اشاره شد که گونه ای از روابط خویشاوندی و اقتصادی میان یهودیان سنندج با بغداد 
وجود داشت. این مراودات به تدریج یهودیان سنندج را با نقش و جایگاه مدرسۀ آلیانس 
در بهبود وضعیت هم کیشان بغدادی آشنا کرد؛ بنابراین آن ها هم برای دست یابی به این مهم 
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و جلوگیری از انحرافات دینی فرزندانشان، در آخرین سال های دهۀ پایانی قرن نوزدهم 
میالدی و پیش از ایجاد نخستین مدرسۀ آلیانس اسرائیلیت در ایران، با دفتر مرکزی این 
نهاد در پاریس ارتباط برقرار کردند و تأسیس مدرسه را خواهان شدند )همراه با فرهنگ ، 

2008، ص223(. آنان این مکاتبات را ازطریق دفتر آلیانس در بغداد انجام می دادند.
موضوع نامه های ارسالی، عالوه بر اشاره به کیفیت نامطلوب زندگی یهودیان، تشریح 
وضعیت نابه سامان آموزش اطفال، کمبود امکانات و منابع مالی و درنهایت تمنا برای جلب 
توجه آلیانس برای ساخت مدرسه در سنندج بود. متن یکی از این نامه ها بدین شرح است:
»شهر ما 400 خانوار یهودی دارد همه فقیر، و وسیلۀ تأسیس مدرسه نداریم، بسیار 
موردخفت می باشیم. شهر ما مانند بهشت دارای درخت و آب است، ولی ما متأسفانه 
بدتر  ما  وضع  ]ناصرالدین شاه[  مرگ  بعداز  کنیم.  استفاده  موقعیت  این  از  نمی توانیم 
شده است. مکرر از شما تقاضای مدرسه نمودیم ولی جواب ندادید. آدرس شما از ارض 
مقدس رسیده است. به ما رحم کنید و یک مدرسه اینجا تأسیس نمایید تا از بی علمی 
به درآییم. هیچ امیدی به غیِر شما نداریم. اعتماد ما بر خدا است. متمنی است ما را به جواب 

مفتخر نمایید« )لوی، 1339، ج3، ص772(.
مکاتبات جماعت یهودی سنندج با آلیانس اسرائیلیت نتیجه بخش بود و »اتحادیۀ 
جهانی یهود« وعده داد آنان را از نعمت آموزش نوین بهره مند سازد. آلیانس برای ضمانت 
اجرای وعده هایش 4-5 نفر از کودکان یهودی سنندجی را در شعبۀ بغداد پذیرفت )ناطق، 

1375، ص140؛ همراه با فرهنگ ، 2008، ص223(.

4. 4. تالش آلیانس برای گسرتش شاخه های ایالتی
از اوایل دورۀ مظفرالدین شاه، آلیانس اسرائیلیت نخستین شعبه از مدارس خود را در تهران 
گشود. پس ازآن، این نهاد، طبق سیاست های فرهنگی خود درصدد برآمد تا شعبه هایش را 
در ایاالت و والیات دیگر گسترش دهد و آموزش یهودیان ایران را در زیر چتری واحد 
سامان دهد. ازاین رو به شهرهایی هم چون سنندج که بخشی از ساکنان آن یهودی بودند 

توجه شد.
)کهن، 1392،  بود  برخوردار  ویژه ای  جایگاه  از  یهودیان  میان  دیرباز  از  سنندج 
نهاد  این شهر،  اهمیت، درخواست های مکرر جامعۀ یهودیان  این  از  فارغ  ص189(. 
آلیانس را واداشت تا با هدف ایجاد پایگاهی جدید برای ترویج فرهنگ قومی یهود، 
احداث  شعبه ای  نیز  آنجا  در  اصفهان،  و  همدان  تهران،  در  مدرسه  راه اندازی  پس از 
کند. بدین منظور، مسیو باسان1و همسرش مادام باسان، مدیر مدرسۀ آلیانس اسرائیلیت 
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همدان، مأمور شدند تا وضعیت یهودیان کردستان را بررسی کنند. شاخۀ آلیانس همدان 
پیشتر در سال 1900م/ 1317-1318ق شکل گرفته بود )جکسن، 1357، ص171(.

مسیو باسان در بخشی از گزارش سفر خود آورده است: »من به صورت سرزده به 
سنندج رفتم؛ جماعت یهود شهر، سواره به پیشواز من آمدند و گفتند تا برای ما مدرسه 
ایجاد نکنی محال است اجازه دهیم از اینجا بروی« )لوی، 1339، ج3، ص807(. نمایندۀ 
آلیانس، پس از دیدار با یهودیان شهر، با برخی از چهره های مذهبی و سیاسی، مانند شیخ 
شکراهلل، آصف دیوان و مشیردیوان نیز دیدار کرد. ظاهراً، هدف این مالقات های شخصی، 
جلب حمایت اشخاص مذکور برای تأسیس مدرسه بوده است. شیخ شکراهلل طرفداران 
زیادی در سنندج داشت و »واجب االطاعه بود« )احتشام السلطنه، 1362، ص442(. جلب 

نظر شیوخ متنفذی چون او، می توانست مخالفت های احتمالی را به حداقل برساند.
اطالعات باسان حاکی از آن است که در آن زمان در شهر سنندج قریب به 210 
پسر و 124 دختر دارای شرایط رفتن به مدرسه بوده اند و وضع آموزشی افراد تحت 
آموزش خاخام های محلی چندان مطلوب نبوده است )لوی، 1339، ج3، صص 807-
808(. دستاورد سفر باسان به سنندج، برای آلیانس فرانسه قابل قبول بود؛ درنتیجه آنان 
با گشایش شعبۀ سنندج موافقت کردند. در ادامه، توجهات آلیانس به یهودیان این منطقه 
بیشتر شد و شعبۀ سنندج با حضور 225 دانش آموز پسر و 65 دانش آموز دختر )همراه با 

فرهنگ ، 2008، ص224( در سال 1318ق تأسیس شد )ساکما، 297-26905(.
آلیانس برای شروع، مکانی را در سنندج اجاره کرد و در ادامه برای بنای ساختمان 
رسمی، رئیس مدرسۀ آلیانس اسرائیلیت تهران -مسیو هوخبرگ2- را به سنندج روانه 
کرد. ورود هوخبرگ به سنندج با سال 1321ق مصادف بود. نمایندۀ اعزامی آلیانس برای 
تأسیس ساختمان مدرسه با مشکالتی مواجه شد )استادوخ، 1321، ک28، پ5، 48(؛ که 

در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

5. مشکالت و موانع اولیه در راه تأسیس ساختامن مدرسۀ آلیانس سنندج
پس از گرفتن امتیاز راه اندازی شعبۀ آلیانس سنندج، چند سال بعد نمایندگان آلیانس با 
حضور در آنجا با مشکالتی روبه رو شدند که بخشی از آن ها، مانند موانع اداری و اقتصادی 
به جریان پیش از بنیان نهادن مدرسه و برخی هم چون مشکالت فرهنگی به سال های 

نخست فعالیت مدرسه بازمی گردد.

1. basan
2. Hokhberg
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5. 1. موانع اداری
زمانی که مسیو هوخبرگ و همراهانش، برای تعیین مکانی برای مدرسه، به سنندج رفتند 
ناصرالملک حکمران کردستان مانع از اقدام آنان شد )استادوخ، 1321، ک28، پ5، 47(. 
ظاهراً نمایندۀ آلیانس، مدارک مورد نیاز و فرمان رسمی دولت ایران برای تأسیس شاخۀ 
آلیانس سنندج را ارائه نداده بود. مسیو هوخبرگ از ناصرالملک در وزارت امورخارجه 
شکایت کرد و حتی مشیرالدوله وزیر امورخارجه را هم به همدستی با حاکم کردستان متهم 
کرد. مشیرالدوله ضمن اظهار بی اطالعی، از ناصرالملک در این زمینه توضیحاتی خواست. 
ناصرالملک علت مخالفت حکومت محلی را طی نشدن روال قانونی موضوع عنوان کرد 

)استادوخ، 1321، ک28، پ5، 46(.
بی توجهی نمایندگان آلیانس به قوانین داخلی دولت ایران و قصور در ارائۀ تقاضانامۀ 
رسمی و مدارک موردنیاز، در گشایش برخی از شعبات دیگر هم تکرار شد. مثاًل در 
ساخت مدرسۀ یزد هم، رئیس ادارۀ معارف یزد با نمایندۀ آلیانس مشکالتی مشابه پیدا کرد. 
نمایندگان آلیانس، بی توجهی به قوانین جاری را با نیاز سریع به راه اندازی شعبات توجیه 
می کردند. دولت ایران از همان ابتدا با این موضوع با قاطعیت برخورد کرد و هرگونه تخطی 
در این زمینه را برابر با تعطیلی مدارس آلیانس اعالم کرد )همراه با فرهنگ، 2008، صص 

.)152-151

5. 2.  مشکالت اقتصادی
تأسیس ساختمان مناسب برای مدارس منابع مالی می طلبید. اگرچه آلیانس برای مخارج 
مدارس از پاریس بودجه می فرستاد و دانش آموزان فقیر را رایگان آموزش می داد، ولی 
همواره در تأمین مخارج از پشتیبانی مالی تجار و بازرگانان یهودی بهره می گرفت. یهودیان 
هر منطقه عالوه بر پرداخت هزینۀ تحصیل دانش آموزان، در اجاره یا ساختن ساختمان 

مدارس هم کمک می کردند.
براساس اسناد موجود، جماعت یهودیان سنندج نیز حامی مالی آلیانس بوده اند و 
آلیانس کمک می کرده اند )استادوخ، 1324، ک3،  به  اندازۀ خودشان«  از مقام و  »زیاده 
پ15، 141(؛ شاید به عنایت الهی فرزندانشان در مدرسه »از ظلمت و جهل و نادانی رها 
می شوند و پایشان به دائرۀ تمدن و انسانیت باز می شود« )استادوخ، 1327، ک5، پ3، 
11(. این همکاری مالی، و پرداخت به موقع یا حتی پیش از موعد شهریه ها به زمان احداث 
مدرسه محدود نبود و در طول حیات آلیانس در سنندج تداوم داشت. چنان که خاخام 
الیاس اسحقیان در زمان مدیریت بر شاخۀ آلیانس سنندج از مقایسۀ میزان مشارکت مالی 
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یهودیان این شهر با شهری چون یزد اذعان می کند: »تنها جایی که از نظر شهریه راحت 
بودم و مدرسه ازاین طریق درآمد داشت سنندج بود؛ در یزد این مبلغ صفر بود« )همراه با 

فرهنگ، 2008، ص241(.
آلیانس با ایجاد شبکۀ اجتماعی گسترده با تجار محلی یهود تالش می کرد تا از محل 
درآمد حاصل از این روابط، برای گسترش شعبه های مدارس ساختمان اجاره کند و یا 
زمین هایی برای بنای مدارس بخرد. این اقدام در درازمدت و در شرایط بحران مالی و 
اقتصادی آلیانس نقشی مهم در تداوم فعالیت شعبات آن داشت. برای نمونه طی جنگ 
جهانی اول، بحران مالی آلیانس باعث قطع بودجۀ ارسالی از پاریس و درنهایت تعطیلی 
بسیاری از مدارس آن در ایران شد. در این زمان یهودیان متمول با تشکیل انجمن های 
معارف در والیات و مشارکت مالی و جمع آوری اعانه های مردمی، شعبات آلیانس را 
بازگشایی کردند )ساکما، 17238-297(. به این ترتیب حیات مدارس برپایۀ همیاری های 
درون اجتماعی یهودیان تداوم یافت. تأمین این منابع اگرچه در شهرهای مختلف ُمَمرهای 
متفاوتی داشت، ولی در برخی از موارد هم مشترک بود. برای نمونه یهودیان سنندج 
هم چون یهودیان، کرمانشاه، یزد و کاشان از محل عوارض درون اجتماعی بر گوشِت 
مصرفی مبلغی را پرداخت می کردند. منابع نشان می دهند که پس از رفع مشکالت مالی 
آلیانس و برقراری مجدد بودجۀ ارسالی از پاریس، بودجۀ مدارس آلیانس دوباره برقرار شد 

)همراه با فرهنگ، 2008، ص110؛ ساکما، 297-26905(.

5. 3.  مشکالت فرهنگی
فرهنگی  آلیانس ضعف  دربرابر گردانندگان  مانع  مهم ترین  اولیه  پس از رفع مشکالت 
جامعۀ یهودی بود. ورود آلیانس -به عنوان نهادی غیرمذهبی- به حوزۀ آموزش یهودیان با 
مخالفت حامیان مکاتب سنتی یهود روبه رو شد. آنان از فراموش شدن سنت های دین یهود 
در فضای غیرمذهبی این مدارس هراس داشتند و به تعامل و همگرایی با نظام آموزش 
جدید روی خوش نشان نمی دادند. آلیانس، برای مقابله با این واگرایی، آموزش های دینی و 
زبان عبری را در مواد درسی خود گنجاند تا از میزان کشمکش ها با روحانیون سنتی یهودی 
کاسته شود. بااین حال مدت ها طول کشید تا شدت بهانه جویی های مخالفان فروکش کند 

)سرشار، 1387، ص201(.
یکی دیگر از موانع فرهنگی آلیانس، موضوع آموزش دختران بود. هم زمان با گشایش 
بود. مخالفت  نظام آموزشی خود  به دنبال جذب دختران در  نهاد  این  مدارس پسرانه، 
خانواده های یهودی سنندج با آموزش دختران، مهم تر از مشکالت اقتصادی و کمبود معلم 
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زن بود )خلیلی، 2004، ص33(. دختران یهود طبق رسوم سنتی حق نداشتند به تنهایی از 
خانه خارج شوند و اغلب در سنین نه تا سیزده سالگی ازدواج می کردند. آلیانس، به عنوان 
نماد آموزش و فرهنگ مدرن غربی به مقابله با این دیدگاه ها برخاست. موفقیت آلیانس در 
این زمینه چشمگیر بود و توانست دختران یهود و حتی غیریهود را به مدارس خود جذب 
کند. برای نمونه، در سنندج با بسترسازی فرهنگی مدیران آلیانس، طولی نکشید که مدرسۀ 
دخترانه نیز شکل گرفت. جماعت یهودیان سنندج در افتتاح مدرسۀ مذکور مشارکت 

عمده ای داشتند )خلیلی، 2004، ص33(.

6. کیفیت و چگونگی آموزش در مدارس آلیانس
آلیانس به عنوان نهادی برخاسته از کشور فرانسه، مروج آموزش مدرن غربی بود. بیشتر معلمان 
این رشته مدارس، از فرانسه به ایران می آمدند. معلمان آلیانس همان شیوه های تحصیل و 
تدریس در کشور فرانسه را در ایران هم پیاده می کردند. بچه ها نخست وارد دوره ای مقدماتی 
به نام کالس تهیه می شدند تا حروف الفبای عبری و چگونگی هجی کردن کلمات را فراگیرند. 
آموزش الفبا و زبان عبری به دلیل کمبود وسایل چاپ، بدین شکل بود که بر روی تخته، 
برگه کاغذی را می چسباندند و حروف الفبا را با خط درشت بر روی آْن نقاشی می کردند. 
دورۀ تهیه، یک سال طول می کشید و شاگردان پس از این مرحله وارد کالس اول می شدند. 
در کالس اوْل زبان فارسی و عبری هم زمان تدریس می شد. در کالس دوم، عالوه بر زبان 
فارسی و عبری، فرانسه )سال نامۀ معارف کردستان 1315-1316، ص24( و دروسی دیگر 
مانند جغرافیا، تاریخ و حساب نیز آموزش داده می شد )ساکما، 26905-297(. سن تحصیل 
برای دختران تا چهارده سالگی تعیین شده بود و براساس وظایفی که به عنوان همسر و مادر در 
آینده متوجه آنان می شد، تربیت و آموزش آنان با پسران متفاوت بود )خلیلی، 2004، صص 
34-35(. براساس این هدف، یک بخش مهارت های متفاوت به دختران آموزش داده می شد 
تا در ادارۀ زندگی از آن بهره ببرند. عالوه بر آموزش خانه داری، برخی از صنایع مستظرفه 
هم چون: قالی بافی، خیاطی، و دوزندگی هم از دروس اصلی مدارس دخترانۀ آلیانس بود 

)استادوخ، 1324، ک26، پ5، 206(.
موضوع دیگر درزمینۀ آموزش در مدرسۀ آلیانس تنبیهات بود. یکی از روش های 
تربیتی، استفاده از تنبیهات فیزیکی و غیرفیزیکی بود که مدیران و معلمان روی دانش آموزان 
خاطی اعمال می کردند. هرگونه کم کاری درزمینۀ تحصیل و رعایت نکردن ادب، با تنبیه 
فیزیکی با ابزارهای خاص برابر بود. ترکه زدن و به فلک بستن از رایج ترین تنبیهات بود؛ 
ولی نوع دیگری از تنبیه هم وجود داشت که به آن تنبیه لِبونا1 می گفتند. لبونا کالهی  1. labona
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مخروطی شکل بود که آن را بر سر دانش آموز خاطی می گذاشتند و هنگامی که تمامی 
دانش آموزان صف بسته و آمادۀ رفتن به کالس بودند، او را به همه معرفی می کردند 

)خلیلی، 2004، ص36(.
برخالف مدارس مسیحی، مدارس آلیانس، از شیوه های میسیونری و تبلیغی دینی 
به دور بودند و غیرمذهبی بودن فضای این مدارس ازیک طرف و نیز تدریس علوم مدرن 
ازطرفی دیگر، باعث اعتبار این نهاد آموزشی فرانسوی در میان دانش آموزان مسلمان شد. 
عالوه بر مسلمانان، بهاییان، ارمنیان و آشوریان نیز به تحصیل در مدارس آلیانس عالقه مند 
شدند )سرشار، 1387، ص201(. گزارش های موجود حاکی از آن است که بیشتر رجال 
و خانواده های سرشناس، فرزندان خود را در آلیانس ثبت نام می کرده اند )امیر، 2014، ج2 
ص427(. دانش آموزان مسلمان، از آموزش زبان عبری معاف بودند و زبان فارسی و شرعیات 
اسالم به آن ها تعلیم داده می شد؛ بدین دلیل، همواره در کادر آموزش مدرسه، دبیران مسلمان 
نیز حضور داشتند. حاخام یدیدیا شوفط از سیدعبدالرحیم نامی در مدرسۀ کاشان نام می برد که 
متولی این امر بوده است )خاطرات حاخام یدیدیا شوفط، 2001، ص67(؛ در مدرسۀ آلیانس 
سنندج نیز این مهم برعهدۀ یکی از روحانیون محلی به نام سیدمحمدباقر حیرت سجادی 

ملقب به رکن االسالم بوده است )حیرت سجادی، 1380، ج1، ص24(.
باوجود استقبال گروهی از مردم به تحصیِل فرزندانشان در این مدارس، برخی از علما 
و عوامل مکتب خانه های مسلمانان از فعالیت این مدارس خرسند نبودند و گاه با تحریک 
حامیان خود باعث اختالل در امور مدرسه می شدند. گزارش های مفصلی از اختالفات طالب 
یکی از مدارس علوم دینی سنندج با دانش آموزان یهودی آلیانس در دست است که گاه به 
برخوردهای فیزیکی می انجامیده است. در زمان مدیریت »لُریا« مدیر ایتالیایی مدرسۀ یهودی 
سنندج این مسئله به معضلی تبدیل شد که لُریا برای حل آن از سفارت ایتالیا کمک خواست 
و سفارت مذکور نیز مداخلۀ مستقیم دولت مرکزی را خواستار شد )استادوخ، 1324، ک26، 

پ5، 7؛ استادوخ، 1324، ک26، پ5، 15(.

7. مداخالت سیاسی عوامل مدرسۀ آلیانس سنندج و واکنش ها به آن
مدارس آلیانس پس از گسترش شعبات خود در نواحی مختلف، به تدریج و با پشتیبانی 
دولت فرانسه شروع کردند به مداخله در امور والیتی یهودیان. گروته می گوید: »اکثر 
مدیران آلیانس در ایران، وظیفۀ دفاع از حقوق یهودیان منطقۀ خود را ]برعهده[ داشتند« 
)گروته، 1369، ص193( و مدارس به نوعی به کنسول گری دولت فرانسه تبدیل شده بودند. 
ضعف قوانین اجتماعی و قضایی ایران در آن زمان و نبود قوانین مدون برای رسیدگی به 
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حقوق یهودیان از دالیل احتمالی این دخالت ها بوده است. برای نمونه در آوریل 1909م 
در درگیری میان مسلمانان و یهودیان کرمانشاه بسیاری از یهودیان خسارت دیده به حیات 
مدرسۀ ]آلیانس[ پناه بردند )سرشار، 1387، ص151(. عالوه براین، مدارس آلیانس به تدریج 
به پایگاهی برای همایش های اجتماعی، مالقات های عمده و فعالیت های یهودیان تبدیل 
شد. هدف از این تجمعات، تحکیم وحدت قومی یهودیان بود. این دست از فعالیت های 
آلیانس در افزایش نفوذ دولت فرانسه هم مؤثر بود. گروته در دیدار از مدرسۀ آلیانس 
همدان به صراحت به نقش آلیانس در نفوذ دولت فرانسه و حمایت های کنسول گری این 
کشور اشاره کرده است. او پس از دیدن عملکرد مدارس آلیانس می گوید: »نظر به ملیت 
آموزگاران فرانسوِی آلیانس و دخالت های کنسول گری فرانسه به نفع این نهاد حتی اگر این 
مدارس به نفع افزایش نفوذ دولت فرانسه هم تأسیس نشده باشند درعمل همین نتیجه عاید 

می شود« )گروته، 1369، ص193(.
اجتماعات یهودیان در مدارس، آن ها را از اقداماِت دیگر شعبات آلیانس آگاه می کرد؛ 
موضوعی که تا آن زمان نمودی نداشت. اگرچه، این مسائل در نگاه نخست نقطۀ عطفی در 
ارتقاء وضعیت حقوقی و اجتماعی یهودیان تلقی می شد، ولی این همۀ ماجرا نبود و برخی 
از مدیران مدارس آلیانس در قالب همین تجمعات و در زیر چتر این قبیل حمایت ها، برای 
نفوذ در امور سیاسی و محلی یهودیان تالش می کردند. این مداخالت در پاره ای از نقاط، 
به ویژه در غرب ایران بیشتر بود و نگرانی و حساسیت های محلی را گاه ازسوی یهودیان و گاه 
ازسوی دستگاه های قدرت محلی برمی انگیخت. برای نمونه حکمران همدان در گزارش خود 
به وزارت امورخارجه، پیامد اعمال نفوذهای مدیر مدرسۀ آلیانس همدان در امور یهودیان این 
والیت را چنین گوشزد کرده است: »چندی است کفیل مدرسۀ مزبوره به این صرافت افتاده 
که امور جماعت کلیمیان را خودش در حل و عقد درآورده و با بعضی از مفسدین هم مراوده 
برای نیل به این مقصود می کند و جماعت یهود را محرک می شود و بدیهی است که اگر به 
مقصود برسد، شش تا هفت هزار کلیمی همدان و رعیت مسلم ایران عاقبت تحت حمایت 

یک دولت خارجی واقع خواهند شد« )استادوخ، 1331، ک5، پ2، 6(.
دخالت مدیر مدرسۀ آلیانس سنندج در امور یهودیان این شهر یکی از مسائل ملموس 
در سال های نخست فعالیت شعبۀ آلیانس در سنندج بوده است. با اتمام مأموریت مسیو 
هوخبرگ، اندکی بعد مسیو هایون1و همسرش مادام هایون، به مدیریت مدرسۀ آلیانس 
سنندج برگزیده شدند. دوران مدیریت این زن و شوهر، دوره ای پرتالطم در فعالیت های 
مدرسه و ارتباط عوامل آن با جامعۀ یهودیان آنجا بود. مدیر جدید، »جوانی جاه طلب و 
راغب به مداخالت سیاسی در امور جماعت یهودیان بود« )استادوخ، 1324، ک3، پ15،  1. hayon
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141(؛ موضوعی که چندان خوشایند یهودیان و مقامات محلی نبود و با واکنش های 
متفاوتی به شرح زیر روبه رو شد:

7. 1.  واکنش جامعت یهودیان کردستان
نخستین واکنش به مداخالت سیاسی مدیر جدید مدرسه، ازسوی خود جماعت یهودیان 
سنندج بروز کرد. مقارن زمانی که هایون به سنندج آمد، جماعت یهودیان با فخرالملک 
اردالن مسئول امور مالیاتی خود روابط خوبی نداشتند )استادوخ، 1324، ک11، پ13، 
68( و پیشتر هم درباب استفاده از جوانانشان به عنوان نیروی نگهبان محالت مسلمان نشین 
و فزونی مبلغ جزیه اعتراضاتی داشتند )ناطق، 1375، ص124(. ظاهراً در آن زمان امور 
غیرمسلمین کردستان اعم از یهودیان و مسیحیان هنوز به صورت رسمی به کارگزاری 
محول نشده بود و رسیدگی به امور والیتی آنان تحت نظارت حکومت محلی بود. این 
شرایط هایون را واداشت تا در اولین ماه های اقامت خود تالش برای استقالل امور یهودیان 
را آغاز کند و با مداخله در امور آنان، مراجع قانونی محلی را فاقد صالحیت در رسیدگی 
به امور یهودیان جلوه دهد. هایون در ادامه، با تهیۀ نامه ای مبنی بر نارضایتی یهودیان از 
وضعیت خود، معتمدان یهود را به امضای نامه ترغیب کرد؛ ولی با واکنش های مختلفی 

مواجه شد )استادوخ،1324، ک3، پ15، 141(.
جماعت یهود کردستان این اقدام را برنتابیدند و با ارسال پیغام به هایون همکاری با 
او را »مخالف رعیتی خود اعالم کردند«. اختالفات لفظی هایون با جماعت یهود درنهایت 
به درگیری های فیزیکی انجامید )استادوخ، 1324، ک3، پ15، 141(؛ ولی یهودیان به 
شیوه های گوناگونی دربرابر مداخالت و تحریکات او ایستادگی کردند. آنان معتقد بودند 
که تنها رسالت اصلی مدرسه آموزش است و هرگونه دخالت نمایندۀ آلیانس در امور 
والیتی، خالف قوانین محلی است. این تضاد عقیده، روابط مدرسه و جماعت یهودی را 
بیشتر متشنج کرد. هایون برای ارعاب مخالفانش، هرگونه اقدامات معتمدان یهود را خنثی 
می کرد )استادوخ، 1324، ک3، پ15، 141(. جماعت یهود نیز بر مخالفت با هایون اصرار 
ورزیدند و در ادامۀ این تقابل، دویست نفر از معتمدان به نشانۀ اعتراض به اقدامات او در 
کارگزاری بست نشستند. آنان از کارگزار کردستان خواستند که »او را خواسته و نصیحت 
فرماید«؛ ولی از این امر نتیجۀ چندانی حاصل نشد. هایون در ادامه برای اعمال فشار بیشتر 
با »مطالبۀ پول های ناشایست« اهالی را تحت فشار مالی قرار داد و به بهانۀ قصور آن ها در 
پرداخت هزینه، مدرسه را به تعطیلی کشاند. این در حالی بود که خانواده های یهودی 
هیچ گونه بدهی به مدرسه نداشتند و قبض پرداخت هزینه های شش ماهۀ دانش آموزان را 
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در دست داشتند )استادوخ، 1324، ک3، پ15، 141(.
اگرچه هایون در زمانی این تحریکات را انجام داد که یهودیان ساکن سنندج با 
کارگزاران دولتی درزمینۀ امور مالیاتی اختالف داشتند، ولی این موضوع دست آویز ضعیفی 
برای هایون بود؛ چراکه بر زندگی اجتماعی کردهای یهودی -برخالف دیگر هم کیشان 
آنان در سایر نقاط ایران- شرایطی از تساهل و تسامح دینی حاکم بود. آنان مدرسه را 
به عنوان نهاد حامی مطالبات حقوقی خود نپذیرفتند و با تأکید بر تابعیت ایرانی خود، از 

دخالت های نامربوط مدیر مدرسۀ آلیانس در مسائل سیاسی شان ناخرسند بودند.

7. 2. واکنش کارگزاری کردستان
کارگزاری، شاخه ای از وزارت امورخارجه بود که از دورۀ ناصری در شهرهای مرزی و 
استراتژیک ایران تأسیس شد. کارگزاری های هر ایالت و والیت وظایف گوناگونی داشتند. 
منابع، مسئوالن کارگزاری ها و مدارج اداری را جامع ذکر کرده اند )اعتمادالسلطنه، 1363، 
ج1، صص 414-416(. کارگزاری تقریباً در تمام مسائل حقوقی، اجتماعی، سیاسی و 
نظامی مرتبط با کنسول کشورهای خارجی، اتباع خارجی، مقامات محلی، اقلیت های دینی 
و... دخالت داشت. در جریان کشمکش جماعت یهودیان با آلیانس، کارگزاری کردستان 
تنها مرجع قانونی قدرتمند محلی بود که مسئولیت رسیدگی به امور یهودیان را برعهده 
داشت. بااینکه اقدامات هایون در راستای تحریک یهودیان می توانست امنیت داخلی را 
برهم زند، ولی کارگزاری کردستان دربرابر وضع پیش آمده اقدام چشمگیری انجام نداد. 
این در حالی بود که یهودیان سنندج، کارگزاری را مرجع قدرتمندی در ایالت می دانستند و 
با انتخاب آن به عنوان محل بست، خواهان مداخلۀ مستقیم این نهاد شده بودند. بست نشینان 
در کارگزاری در پیغام خود به کارگزار کردستان، تحریکات هایون را غیرقانونی اعالم 
کردند. آن ها با استناد به دالیل تاریخی تأکید داشتند که جمعیت یهودی سنندج »قریب 
سیصد سال است که در آنجا متوقف]اند[ ]و[ رعیت بیچاره، مالیات بده، صادق، خیرخواه 
و دعاگوِی« دولت ایران هستند و به اعمال نفوذ مدرسه در امور والیتی خود و حمایتش 
تمایلی ندارند )استادوخ، 1324، ک3، پ15، 141(. آنان »از سوءرفتار، حاالت و مداخالت 
هایون در امور داخله و سیاسی« خود ابراز نارضایتی کردند )استادوخ، 1324، ک26، پ5، 
223( و ضمن برائت از تحریکات هایون عزل او از مدیریت مدرسه را خواستار شدند تا 
هم »اطفال یهودِ بیچاره ضایع نشوند و هم رعیتی آن ها خراب نشود« )استادوخ، 1324، 
ک3، پ15، 141(. ازآنجا که کارگزاری در انجام خواسته های یهودیان گام مثبتی برنداشت، 

آن ها عرایض خود را به وزارت امورخارجه ارسال کردند.
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اگرچه دولت مردان قاجار از برهم خوردن امنیت داخلی کردستان و تحریکات مدیریت 
مدرسه به شدت هراس داشتند، ولی در پاسخ به عرایض اولیۀ یهودیان، تنها به کارگزاری 
تأکید کردند که »امور ملل متنوعۀ کردستان حسب األمر با کارگزاری است و باید در کلیۀ 
امور آن ها، اقدامات کافیه به عمل آورده، موجبات آسایش و امنیت خاطر و ترفیه احوال این 
جماعت را فراهم کنید که ازهرجهت حقوق آن ها از تعدی و بی اعتدالی و تضییع محفوظ 
باشد« )استادوخ، 1325، ک12، پ1، 17(. در متن این فرمان، نشانی از برخورد صریح و 
قاطع با مداخالت رئیس مدرسه انعکاس نیافته است؛ دلیل این امر، اهمیت و جایگاه آلیانس 
برای سفارت و دولت فرانسه بوده است. سفارت فرانسه با قدرت تمام حامی و پشتیبان 
مدارس آلیانس بود و از تنش در روابط خود با این نهاد، به دلیل »اِسمیّت آن در خاک 
فرانسه« و نیز »جایگاه، شهرت و قدرت اعضای آن« واهمه داشت. ازاین رو سفارت فرانسه 
از دولت ایران خواست به کارگزاران نواحی ای که شعبات آلیانس اسرائیلیت در آنجا دایر 
است دستور دهد دربرابر رفتار و عملکرد رؤسای مدارس با مصالحه برخورد کنند و از 
هرگونه مداخلۀ مستقیم اجتناب کنند و مسائل و مداخالت رؤسای مدارس در امور والیت 
را به سفارت گزارش دهند )استادوخ، 1324، ک3، پ15، 84(. در همین راستا مقامات 
فرانسه از دولت ایران خواستند که در اصفهان »کارگزار ایالت مراقب باشد کسی بدون 
جهت متعرض مدرسۀ آلیانس نشود« )استادوخ، 1324، ک3، پ15، 84(؛ برای کارگزار 
شیراز نیز دستور صادر کنند که: »مباشرین امور دیوانی نسبت به یهودیانی که می خواهند 
در مدارس مزبوره جمع شوند بدرفتاری ننمایند و ترتیب کارهای آلیانس را مختل نسازند« 
)استادوخ، 1326، ک5، پ14، 3(؛ ولی اتخاذ این سیاست در سنندج اعتراضاتی را درپی 
داشت. مداخالت گستردۀ هایون و مقاومت او دربرابر مخالفانش، ثقةالملک حکمران 
وقت کردستان را واداشت تا عرایض متعددی به تهران ارسال کند و خطر مداخالت مدیر 
مدرسۀ آلیانس در امور والیت استراتژیکی چون کردستان را گوشزد کند )استادوخ، 1324، 

ک11، پ13، 7(.

7. 3. واکنش حکمران کردستان
سکوت و انفعال کارگزاری ازیک طرف و احساس خطر از اقدامات هایون ازطرفی دیگر، 
حکمران محلی کردستان -ثقةالملک- را واداشت تا دربارۀ این اختالفات و پیامدهای 
آن با وزارت امورخارجه مکاتبه کند. او در متن یکی از عرایِض خود اشاره می کند که 
هرچند »مالی یهود ]هایون[ به نام درس اطفال به سنندج آمده« است، ولی هدفش دخالت 
و نفوذ در اعمال یهودیاِن کردستان است )استادوخ، 1324، ک11، پ13، 7(. ثقةالملک 
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با تأکید بر اهمیت سیاسی و سوق الجیشی کردستان در مرزهای غربی و تأکید بر حفظ 
امنیت داخلی این منطقه، دولت مرکزی را به هوشیاری و نظارت بیشتر بر رفت وآمد 
مأموران خارجی ترغیب می کند. او بر عملکرد کارگزاری نیز ایراد می گیرد و نتیجۀ ضعف 
نظارت کارگزاری بر فعالیت های معلمان اعزامی را »تولید زحمت برای دولت و ملت« 
در کردستان می داند )استادوخ، 1324، ک11، پ13، 7(. او هم چنین با تأکید چندباره بر 
اهمیت موقعیت جغرافیایی کردستان، دخالت مستقیم دولت و »نظارت بصیرانۀ کارگزاری 
بر اعمال یهودیان« را تقاضا می کند. ثقةالملک در ادامه برای کنترل وضعیت پیش آمده 
پیشنهادهایی ارائه می دهد، مبنی بر اینکه، حکومت مرکزی باید با مداخلۀ مستقیم به عوامل 
مدرسۀ آلیانس سنندج تفهیم کند که امور یهودیان به کارگزاری مربوط است و اختالفات 
درزمینۀ امور مالیاتی موضوعی داخلی است و به سرپرستی و َمحاکِمات1 یهودیان ربطی 
ندارد )استادوخ، 1324، ک11، پ13، 7(. ثقةالملک هم چنین در اخراج هایون با جماعت 
یهودیان هم عقیده است و تأکید می کند که شخص مذکور باید هرچه »زودتر اخراج شود 
تا خیاالت فاسدۀ او در کردستان میان جماعت یهود منتشر نشود« )استادوخ، 1324، ک26، 

پ5، 223(.
پیرو مکاتبات ثقةالملک و جماعت یهودیان، فرمانی ازسوی حکومت مرکزی صادر 
شد و قرار شد تا مشخص شدن وضعیت و کسب اطالع دربارۀ هایون، یهودیان از فرستادن 
اطفالشان به مدرسۀ آلیانس سنندج خودداری کنند )استادوخ، 1324، ک11، پ13، 38(. 
پس از تحقیقات الزم در پاسخ به عرایض حاکم کردستان و جماعت یهودیان، »نیات فاسدۀ 
مالهای یهود2 ]هایون و همکارش[ که از روسیه ... به اسم تعلیم اطفال آمده اند« برای دولت 
مرکزی آشکار شد و مقرر شد تا ثقةالملک دررابطه با امور یهودیان، »کفیِل منِع مفاسد« 
شود )استادوخ، 1324، ک11، پ11، 68( و هایون نیز از مدیریت مدرسۀ آلیانس خلع و 

از کردستان اخراج شود.
مشکالتی که از فعالیت مدیریت هایون در سنندج بروز کرد باعث شد تا دولت 
مرکزی پس ازآن با حساسیت بیشتری بر عملکرد مدیران جدید این مدرسه نظارت کند. 
برای نمونه یکی مهم ترین مسائل پس از اخراج هایون مسئلۀ خرید ساختمان جدید برای 

مدرسه بود که با موانع و سخت گیری های زیادی ازسوی دولت مواجه شد.

8. تغییر مکان مدرسۀ آلیانس و موانع آن
چند سال پس از اخراج هایون وقفه ای در ادارۀ امور مدرسۀ آلیانس به وجود آمد. مسیو 
طارگانو3، مدیر وقت آلیانس سنندج، دلیل این امر را »کم وسعتی و خرابی ابنیه و انهدام 

1. َمحاِکامت: جمع َمحکمه
 (homert) 2. عالوه بر هایون، ُهمرت نامی
هم به عنوان همکار هایون به سنندج آمده 

بود.
3. Targano
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پاره ای از اطاق های ساختمان مدرسه« عنوان کرده است )استادوخ، 1327، ک5، پ3، 11(. 
برای توسعۀ فضای مدرسه معین شد تا مسیو طارگانو به نیابت از آلیانس، عمارت بزرگی 
را تهیه و خریداری کند که وسعت کافی و اتاق های فراوان داشته باشد. مقدمات کار 
انجام شد و خانۀ فتاح بیگ معتمدالسلطان، یکی از نجبای محلی، برای این کار درنظر 
گرفته شد؛ ولی این انتخاب زمانی رسمیت می یافت که ازطرف وزارت امورخارجه و 
درنهایت وزارت معارف مجوز انعقاد معامله صادر شود. طارگانو برای جلب »توجهات 
اولیای دولت« به اهمیت مکان جدید، اظهار داشت: »اطفال جماعت کلیمی و... در مکان 
جدید به فراغتی و آسودگی حواس، مشغول تحصیل علوم و کماالت می شوند و اسباب 
مزید معارف برای ملت خواهند شد« )استادوخ، 1327، ک5، پ3، 11(. این توضیحات 
اثربخش نبود و نمایندۀ آلیانس نتوانست دولت مرکزی را برای خریداری ساختمان جدید 

مدرسه مجاب کند.
دولت به موضوع خرید ساختمان جدید برای آلیانس چندان خوش بین نبود. بخشی از 
این بدبینی به وضعیت ناآرام سیاسی سنندج بازمی گشت. مقارن سال 1328ق ناآرامی هاِی 
داخلِی سنندج و نواحی اطراف، امنیت محلی را برهم زد تا جایی که سفارت عثمانی 
مداخله کرد و »شرحی مبسوط دایر به احوال کردستان و عدم انتظام آن صفحات« برای 

وزارت امورخارجه ارسال کرد )استادوخ، 1328، ک24، پ25، 4(.
از  ناشی  آلیانس،  مدرسۀ  مدیر  درخواست  به  دولت  بدبینی های  از  دیگر  بخشی 
مشکوک بودن فعالیت مدیر درزمینۀ خرید خانۀ فتاح بیگ بود. طارگانو به عنوان نمایندۀ آلیانس، 
زیر بار شفاف سازی اهدافش از خرید ساختمان بزرگی با آن وسعت نمی رفت و مدام در 
مکاتباتش بر تشریح وضعیت نابه سامان اطفال یهود تأکید داشت که »همه مضطرب و پریشان 
و عموماً منتظر بذل موهبت اند. خدا را خوش نمی آید به واسطۀ خرابی مدرسۀ حالیه، اطفال 
یتیم و صغیر از تحصیل وامانند و اوقات را به تضییع بگذرانند« )استادوخ، 1328، ک5، پ5، 
65(. هم چنین او سعی داشت احساسات دولت مردان را برانگیزاند؛ ولی دولت در این زمینه 
هیچ گاه از موضع خود کوتاه نیامد و تنها اجازۀ »خریداری خانه های مزبور را« برای احداث 
مدرسه و نه فعالیتی غیرازآن صادر کرد )استادوخ، 1328، ک5، پ5، 64(. دولت هم چنین، 
کارگزاری کردستان را به انجام تحقیقات الزم مکلف کرد تا اطمینان حاصل کند که آلیانس 
به غیراز اهداف آموزشی، »خیالی دیگر ندارد« )استادوخ، 1328، ک5، پ5، 66(. پس از انجام 
تحقیقات کافی، وزارت معارف به دلیل شفاف نبودن اهداف مدیر مدرسه، اجازۀ خرید خانۀ 
فتاح بیگ را نداد و مقرر شد آلیانس در مکانی دیگر »به اندازۀ یک مدرسه، محلی به جهت خود 

خریداری نماید« )استادوخ، 1328، ک5، پ5، 68(.

شــکل گیری و عملکرد مدرســۀ 
آلیانس...



130
گنجینۀ اسناد، سال 31، دفرت اول، بهار 1400، شامرۀ پیاپی 121

دخالت های هایون در امور سیاسی یهودیان و در ادامه شفاف سازی نکردن طارگانو 
در خرید ساختمان جدید برای مدرسه، همواره دولت مردان قاجار را از تحریک یهودیان 
و برهم خوردن امنیت داخلی کردستان نگران می کرد. ازاین رو دولت با دقت بیشتر، بر 
عملکرد مدیر مدرسه و فعالیت های او نظارت می کرد و همواره از حمایت سفارت فرانسه 
از اعمال آلیانس و دخالت در امور یهودیان ناخرسند بود؛ بااین حاْل وضعیت سیاسی 

متزلزل کشور در آن دوران اجازۀ برخوردی قاطع را به سیاستمداران نمی داد.
شعبۀ آلیانس سنندج تا پایان دورۀ قاجار، با فرازوفرودهایی به فعالیت خود ادامه 
داد. پس از مدتی دامنۀ فعالیت های فرهنگی این نهاد توسعه یافت و در شهر گروس1-که 

تعدادی از ساکنان آن یهودی بودند- شاخه ای جدید از آلیانس گشوده شد.

9. نتیجه
این پژوهش در پاسخ به پرسش های مطرح نشان می دهد که سنندج به عنوان یکی از 
مناطقی که جمعیت قابل توجهی از یهودیان را در خود جای داده بود، موردتوجه اولیای 
نهاد آلیانس قرار گرفت. نظام آموزش سنتی این جمعیت هم چون دیگر بخش های کشور 
ضعیف بود؛ بنابراین نهاد مذکور، در سال 1318ق درپی درخواست یهودیان این شهر، با 
گشایش شعبۀ سنندج موافقت کرد. این مدرسه، ابتدا در ملکی استیجاری مستقر شد و 
چند سال بعد، عوامل آن برای احداث ساختمانی جدید برای مدرسه کوشش کردند که 
با مشکالت و موانع اداری، اقتصادی و فرهنگی مواجه شدند. این مدرسه با اتخاذ شیوۀ 
آموزشی جدید، آموزش سنتی یهودیان را متحول کرد و وضع فرهنگی و اجتماعی یهودیان 
را ارتقا داد. عالوه براین، تدریس علوم مدرن در این مدرسه، پرهیز از تبلیغ دینی خاص 
و غیرمذهبی بودن فضای آن، باعث جلب توجه دانش آموزان مسلمان نیز شد و به رونق 
و توسعۀ این مدرسه کمک کرد. ولی فقدان قوانین مدون در ایران عهد قاجار -که حامی 
مطالبات و حقوق اجتماعی یهودیان باشد- برخی از مدیران مدرسۀ سنندج را تحریک کرد 
تا عالوه بر آموزش، در امور سیاسی و والیتی یهودیان نیز دخالت کنند. این دخالت ها در 
شهری چون سنندج چندان مورداستقبال جماعت یهودیان قرار نگرفت و حتی دربرابر آن 
ایستادگی شد. عالوه برآن، حکومت محلی نیز به تحرکات مدیران مدرسۀ آلیانس واکنش 
نشان داد و با تأکید بر اهمیت استراتژیکی کردستان، دولت و خاصه وزارت امورخارجه را 
به نظارت بیشتر بر عملکرد مدیران مدرسۀ آلیانس دعوت کرد تا مبادا افکار مخرب برخی 
از عوامل مدرسه در میان یهودیان منتشر شود. دولت قاجار به این هشدارها توجه کرد و 

پس ازآن با حساسیتی بیشتر بر عملکرد مدیران اعزامی آلیانس به سنندج نظارت می کرد.
کردستان  تابع  بلوکات  از  یکی  گروس   .1

اردالن بود.
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